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Baggrund 
 

I forbindelse med etableringen af Bøllingsø i 2004 blev det besluttet, at spejderne i 
Engesvang og de unge ledere i Engesvang Boldklub skal indkøbe kanoer, som giver 
mulighed for at arrangere kanoture på bl.a. Bøllingsø. Målet med nærværende aftale er at 
beskrive, hvilke rettigheder og pligter en given forening har som medlem af Bøllingsø 
Kanofælleseje. 
 
 

Indskud 
 

Hver af de deltagende foreninger er forpligtet til at bidrage med et indskud i Bøllingsø 
Kanofælleseje. Indskuddet skal udelukkende gå til indkøb af kanoer, redningsveste, etc. 
De nærmere detaljer omkring indskuddet aftales mellem de involverede foreninger. 
 
 

Rettigheder 
 

Som medlem af Bølingsø Kanofælleseje har man brugsretten over de indkøbte kanoer. De 
nærmere regler for brugsretten aftales løbende mellem de involverede foreninger. 
Kanoerne ejes ikke af de enkelte foreninger, og det er ikke muligt at få indskuddet 
udbetalt, hvis en forening ønsker at trække sig ud af Bøllingsø Kanofælleseje. Skulle en af 
de involverede foreninger opløses, vil denne forening således ikke kunne kræve sit 
indskud udbetalt. Brugsretten kan derimod opretholdes og evt. overdrages til en anden 
forening (eller en gruppe af foreninger) – en proces som dog skal godkendes af de øvrige 
foreninger. Privatpersoner kan ikke være medlemmer af fælleseje. 
 
 

Pligter 
 

Som medlem af Bøllingsø Kanofælleseje har man pligt til at indgå i arbejdet med at 
vedligeholde kanoerne og i forbindelse med indløb bidrage med de nødvendige midler. 
Dette kan evt. ske ved at deltage i ansøgninger om midler til kommune eller fonde. En 
forening kan dog ikke tvinges til at indbetale bidrag udover det allerede aftalte i forbindelse 
med indskuddet. 
 
 

Administration 
 

Bøllingsø Kanofælleseje administreres af KFUM Spejderne i Engesvang og indbetaling af 
indskud sker til en speciel oprettet konto hos KFUM Spejderne. Foreninger kan dog efter 
aftale også betale indskud direkte i forbindelse med indkøb af kanoer, og der er således 
ikke tale om, at der nødvendigvis skal overføres midler mellem de enkelte foreninger, hvis 
det f.eks. viser sig praktisk mere fordelagtigt at betale direkte til et kanosalgssted. 
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Relation til Bøllingsø Bådelaug 
 

I 2006 blev Bøllingsø Bådelaug oprette med det formål at få etableret et anlæg til småbåde 
for enden af Ellevej i Engesvang. Bådelauget ønsker at især, at børn og unge skal kunne 
have mulighed for at opleve Bøllingsø fra en kano eller kajak. Desuden ønskes der 
indkøbt kanoer, kajakker, små robåde, for at især børn og unge får mulighed for at sejle på 
søen. Bøllingsø Kanofælleseje er medstifter af Bøllingsø Bådelaug, og når et evt. anlæg til 
småbåde bliver etableret (med bl.a. bådehus) skal Bøllingsø Kanofælleseje opstille 
nærmere regler for bådelaugets brug af Kanofællesejets konoer.  
 
 

Ændring af reglerne for Bøllingsø Kanofælleseje 
 

Hvis en forening ønsker reglerne for Bøllingsø Kanofælleseje ændret kan dette ske ved at 
stille forslag til de foreninger, som er medlem af Bøllingsø Kanofælleseje. Det er dog kun 
muligt at ændre reglerne, hvis alle de involverede foreninger er enig i dette. Det er således 
ikke muligt at ændre reglerne blot fordi et flertal af de involverede foreninger ønsker dette. 
 
 
 
 
 
 
Hans Kjeldsen Marianne Aaen Lassen  Jørgen Christensen  
KFUM Spejderne  De Grønne Pigespejdere Engesvang Boldklub 
         i Engesvang       i Engesvang 
 
 


